Zangvereniging Halleluja
Halleluja! Zingt de HEERE een nieuw lied (Psalm 149 : 1a)

Nieuwsbrief zomer 2022
Deze nieuwsbrief is een uitgave voor donateurs en leden van zangvereniging Halleluja uit Doetinchem. Het
bevat de agenda, nieuws en wetenswaardigheden van dit zangkoor. Wij wensen u veel leesplezier.
Opmerkingen? info@halleluja-doetinchem.nl Marieke Wiltink

Agenda (activiteiten en concerten)
Hier is dan weer een nieuwsbrief, de laatste was van najaar 2019! Door corona hebben we in 2020
niet op kunnen treden en ook in 2021 was er geen concert. Het enige optreden was op het
Samenzanguur oktober 2021 met een deel van het koor. Maar vanaf maart 2022 kunnen we weer
gewoon repeteren, zonder anderhalve meter afstand. En we kunnen weer naar een concert toe
werken. Tijd om weer wat van ons te laten horen.
Wat gaan we doen?
Op 18 juni hopen we een concert te geven in de Lambertikerk te Zelhem. We zijn heel blij dat dit
weer kan. We zingen daar gevarieerde stukken, klassiek zoals Gloria van Vivaldi maar ook Calm me
Lord van Margaret Rizza. Er doen diverse muzikanten mee en er is ook samenzang.

In memoriam Thilbert Ordelman
Op 29 april ontvingen we het verschrikkelijke bericht dat Thilbert Ordelman door een motorongeluk
overleden is. Hij was pas 21 jaar oud. Al 5 jaar zong hij mee in ons koor bij de tenoren. Hij was altijd
heel behulpzaam met het klaarzetten vooraf (de microfoon daar zorgde hij voor) en na de tijd het
opruimen. Thilbert genoot van de donderdagavonden. De avond voor het ongeluk was hij nog op de
repetitie, de volgende dag kreeg hij het ongeluk. Het is onvoorstelbaar. Boven de rouwkaart stond
Prediker 3 vers 14 Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, noch is
er af te doen; en God doet dat, opdat men vreze voor Zijn aangezicht. We wensen de ouders Gerrit en

Wilma en ook zijn broers en zussen heel veel kracht toe om dit verlies te dragen.

Thilbert (links) met Bram en
Maurice na afloop van een
concert

Jubilaris Wim van ‘t Wout
De heer Wim van ’t Wout was in 2020 50 jaar lid van
ons koor. We konden dit niet eerder vieren maar op
onze ledenvergadering 10 maart hebben we hier
aandacht aan besteed. Wessel sprak hem toe, Bettina
overhandigt hem een cadeau en een bos bloemen. We
zingen hem ook nog psalm 23 van Johan Bredewout
toe.

Wist je dat…

•
•
•
•
•

Onze dirigent in oktober 2021 in het ziekenhuis heeft gelegen met hartklachten
Het gelukkig weer goed gaat met hem
Hij tegenwoordig naast organist werkt bij Johannes orgel te Ede als allround software
developer
Hij daardoor minder tijd heeft als dirigent
We heel blij zijn dat hij wel doorgaat met ons koor

Zangvereniging Halleluja wordt naast particuliere donateurs ook gesponsord. door onder meer de volgende bedrijven:
ABU Uitgeverij/Media Service BV
♦
BDH Houtbewerking
♦ Bakkerij Leo Ebbers ♦ T. Bulten Bouwmaterieel
Bouman vloerservice ♦ Bosman ♦ Buwegs Installatie BV ♦ Cifrax ♦Hoveniersbedrijf Ebbers ♦ Hunland ♦ Paul Bos Groen
R. Ordelman Timmerwerken ♦ Rijwielhandel Frazer ♦ Speelmaatje ♦ Veenhuis Machinaal ♦ De Verhelpers

